
Міністерство внутрішніх справ 
уклало низку угод із ТОВ «ВіДі 

Автострада» й ТОВ «ВіДі Юніко-
мерс» на придбання автомобільної 
техніки на 14,14 мільйона гривень. 
Про це повідомляє сайт «Наші гро-
ші» з посиланням на «Вісник дер-
жавних закупівель».

Придбано чотири штабні авто-
мобілі спеціалізованого призна-
чення Ford Transit для управління 
спеціальними операціями з систе-
мою відеоконтролю по 600 тисяч 
гривень. При цьому МВС планува-
ло придбати штабні автомобілі на 
базі Volkswagen Transporter, однак 
«ВіДі Юнікомерс» запропонувало 
легковики на базі Ford Transit. І ві-
домство погодилося на такий екві-
валент.

Тим часом із тендера було від-

хилено заявку ТОВ «Кримкар», 
яке пропонувало машини на базі 
Volkswagen Transporter по 570 тис. 
грн. Однак дешевша заявка була від-
хилена через те, що в автомобільної 
радіостанції закінчився термін дії 
сертифіката відповідності.

Аналогічним чином МВС по-
велося й на інших тендерах із при-
дбання 26 автомобілів Ford Transit 
по 340 тисяч гривень, десяти Toyota 
Corolla 1.6 L для органів внутрішніх 
справ по 190 тис. гривень і п’яти 
Toyota Corolla 1.6 L для ДАІ по 202 
тис. гривень.

Спочатку МВС хотіло придба-
ти інші марки авто — Volkswagen 
Transporter і Skoda Octavia 1.8 Т. 
Однак обрало Ford Transit і Toyota 
Corolla 1.6 L, відхиливши дешевші 
заявки від фірми «Кримкар» через 

претензії до сертифікатів на радіос-
танції та до оформлення заявки.

Зазначимо, що засновником 
і власником ViDi Group є Віталій 
Джуринський.
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Події

Міліція накупила «Фордів» по 600 тисяч

Польща може перейти на 
євро у 2015 році
Польська влада може повністю виконати умови 
приєднання країни до зони єдиної євро-
пейської валюти у 2015 році. Про це заявив 
президент Польщі Броніслав Коморовський у 
ході візиту до Італії. При цьому він зазначив, що 
терміни вступу країни в це об’єднання залежа-
тимуть від подолання кризи в ньому.

Майже 200 тисяч українців 
захворіли на грип і ГРВІ 
Рівень захворюваності на грип і ГРВІ серед 
населення України на 5,7% більше, ніж минулого 
тижня. Про це повідомили у Держсанепідслужбі. 
Кількість осіб, які захворіли на грип і ГРВІ з 1 
жовтня 2012 року, становить 1 185 378, із них діти 
віком до 17 років — 801 985 (67,7%). Найвищий 
показник захворюваності зареєстровано в Київській 
області (60 на 10 тис. населення), найменший — у 
Харківській (14,9).

74%
стільки росіян позитивно став-
ляться до України, у той час як 
півроку тому ця цифра стано-
вила 64% опитаних. В Україні 
добре ставлення до Росії, як 
зазначили соціологи, дещо 
зменшилося — з 86% до 83%.

У карпатській резиденції Януковича збудують альтанку 
за 24 мільйони гривень

Головне управління регіонального 
розвитку та будівництва Івано-

Франківської облдержадміністрації 
уклало угоду з ТОВ «УНР ПІБ» на 
реконструкцію павільйону з альтан-
кою на прибудинковій території гу-
цульського будинку президентської 
резиденції «Синьогора» на вул. За-
річній у селі Гута Івано-Франків-
ської області. Вартість угоди склала 
23,99 млн. гривень. Про це повідо-
мляють «Наші гроші» з посиланням 
на «Вісник державних закупівель».

Роботи фінансують із державно-
го бюджету, завершити повинні до 
кінця грудня. Що саме збираються 
робити з альтанкою — невідомо, 
оскільки технічне завдання на сайті 
«ВДЗ» відсутнє. 

Тендер провели за неконку-
рентною процедурою «закупівля в 
одного учасника», посилаючись на 
необхідність «уникнення негатив-
них наслідків, пов’язаних із невико-
нанням доручень уряду та реалізації 
державних програм, передбачених 

для будівництва, реконструкції, 
проведення проектних і ремонтних 
робіт на пріоритетних об’єктах дер-
жавного та регіонального значен-
ня». Неможливість витрачати час на 
проведення відкритих торгів також 
пояснюють настанням холодів, які 
ускладнюють будівельні роботи.

Київська компанія «УНР ПІБ» 
Андрія Бондарця та Володимира 
Простітова була обрана генпідряд-
ником розбудови «Синьогори» в 
серпні минулого року. З того часу 

фірма зі статутним капіталом у 34 
тисячі гривень отримала підряди 
на суму 157,13 млн. гривень: на ре-
конструкцію головного корпусу ре-
зиденції з інженерним блоком, на 
гостьовий будинок, а у вересні цього 
року — ще на будинок для супрово-
джувачів. Окрім цього, за 54 млн. 
гривень підприємством «Гарант» 
були реконструйовані інженерні ме-
режі. Отже, за один рік у розбудову 
«Синьогори» вкладено вже 235,15 
мільйона.

У 2015 році в Україні може бути новий 
Майдан 

Польський сейм планували підірвати 
чотирма тоннами вибухівки 

Співробітники Агентства вну-
трішньої безпеки Польщі 

(АВБ) заарештували 45-річного 
наукового співробітника Аграр-
ного університету в Кракові, який, 
за даними слідчих, готувався здій-
снити теракт проти представників 
органів влади країни, повідомляє 
Polskie Radio. 

За словами начальника Апеля-
ційної прокуратури в Кракові Ма-
ріуша Красоня, підозрюваний мав 
доступ до компонентів вибухівки. 
Слідчі вилучили у нього тротил та 
інші вибухові речовини, детонато-
ри, стільникові телефони, дроти, 
пульти дистанційного керування, 
інструкції для виготовлення бомб, 
зброю і понад тисячу боєприпасів, 
а також польські й іноземні авто-
мобільні реєстраційні номери, 
маски, куленепробивний жилет, 
снайперський маскувальний одяг.

Польські ЗМІ повідомляють, 
що підозрюваний у підготовці те-
ракту планував підірвати будинок 
польського парламенту чотирма 
тоннами вибухівки. Він збирався 
здійснити свій лихий задум у той 
момент, коли там буде проходити 
обговорення проекту бюджету 
з участю президента, прем’єр-
міністра та членів уряду.

Як заявив прокурор Маріуш 
Красонь, затриманий уже дав слід-
чим свідчення. Підозрюваний, за 
словами прокурора, намагався 
зібрати озброєну групу з кількох 
людей. Затриманий стверджує, що 
ідею теракту йому підказали пев-
ні люди, ім’я одного співучасника 
вже відоме слідству.

«Він є ідеологом усієї акції», 
— охарактеризував затриманого 
Красонь. За словами прокурора, 

чоловік вважав, що влада веде кра-
їну «в неправильному напрямку», 
а люди, які виконують державні 
функції, «є чужими».

«Спочатку (підозрюваний) не 
визнавав провину, але в суді змі-
нив свою позицію та частково ви-
знав її, почав давати свідчення», — 
сказав Красонь.

Підозрюваному може загрожу-
вати до п’яти років ув’язнення.

У прокуратурі заявили, що 
затримання було здійснено ще 9 
листопада, а 11 листопада суд дав 
санкцію на утримання чоловіка 
під вартою протягом трьох міся-
ців. 

Крім основного підозрювано-
го, було затримано ще двох людей. 
Ще четверо осіб, імовірно, завер-
бованих для участі в нездійснено-
му теракті, поки перебувають на 
свободі.
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У 2015 році в Україні цілком 
можливий новий Майдан. Та-

кий прогноз на прес-конференції 
зробив політолог Ігор Жданов, 
передають УНН. За його словами, 
чинний глава держави будь-що 
буде намагатися втриматися при 
владі.

«У 2015 році за нинішньої си-
туації у Януковича тільки два шля-
хи: або на Банкову, або там, де за-
раз Тимошенко, тому буде Майдан, 
оскільки Янукович намагатиметь-
ся за будь-яких умов втриматися 
біля керма», — зауважив експерт.

Політолог прогнозує, що для 

цього будуть застосовані засоби, 
що використовувалися на прези-
дентських виборах.

«Скажімо, скасують результа-
ти виборів у кількох областях, що 
дозволить тому чи іншому канди-
дату отримати кілька мільйонів 
голосів. Ще в кількох областях 
попсують бюлетені», — зауважив 
Ігор Жданов, наголосивши, що те, 
що відбувалося на парламентських 
виборах, буде слабким відголо-
ском президентської кампанії.

«Арсенал зрозумілий. А втім, 
заходи протидії в умовах, коли в 
судах неможливо досягти правди, 
теж зрозумілі… Думаю, що у 2015 
році все буде вирішуватися на ву-
лицях», — підкреслив політолог.

У свою чергу присутній на 
прес-конференції політолог Сер-
гій Таран погодився зі своїм коле-
гою щодо ймовірності Майдану.

В той же час, на думку експер-
та, врятувати ситуацію для влади 
може компромісна кандидатура 
прем’єра. В якості такого комп-
ромісного глави уряду Сергій Та-
ран називає нинішнього міністра 
економічного розвитку та торгівлі 
Петра Порошенка, «який потім 
може стати кандидатом від влади».

Українці перед Новим роком 
узяли курс на зважений підхід до 
витрат і мають намір економити 
на подарунках. Про це йдеться в 
результатах дослідження компанії 
Deloitte про настрої українських та 
європейських споживачів у сезон 
новорічних і різдвяних свят 2012-
2013 років. 

Згідно з висновком дослідження, 
плануючи новорічні свята, українці 
передусім розраховують на власні 
заощадження. Святковий бюджет 
залишається на досить низькому 
рівні — 3684 грн. Менше на ново-
річні свята витратять тільки жителі 
Польщі та Нідерландів. При цьому 

видатки українців на новорічний 
стіл збільшаться на 27,7 процента, 
тоді як на подарунки — найістотні-
шу статтю витрат — зменшаться на 
18,5 відсотка.

Натомість святковий бюджет 
європейців на новорічні та різдвяні 
свята цього року залишиться прак-
тично незмінним і становитиме 591 
євро. Найбільше скорочення свят-
кових витрат очікується серед жи-
телів Португалії (-13,5%) та Греції 
(-16,2%).

Розрив між найбільш бажани-
ми подарунками та презентами, які 
українці отримають із найбільшою 
ймовірністю, істотно збільшився. У 
списку найбажаніших дарунків на 

першому місці знову опинилися гро-
ші. Причому якщо минулого року 
49% українців називали такий по-
дарунок бажаним, то цього року на 
користь грошей висловилося 60%. 
Друге місце серед бажаних презен-
тів в Україні традиційно посідають 
подорожі.

А втім, подорожі, комп’ютери 
та смартфони навіть не увійшли до 
списку топ-10 потенційних пода-
рунків. Найбільше шансів в Україні 
отримати в подарунок на Новий рік 
косметику, парфумерію або солодо-
щі.

Зросте кількість українців, які 
шукатимуть подарунки на розпро-
дажах. На вартість товару будуть 
звертати увагу 46% опитаних. При-
близно 56% відзначили, що постара-
ються знизити кількість імпульсив-
них покупок.

Компанія Deloitte проводить 
передноворічне дослідження спо-
живчих настроїв у 18 країнах сві-
ту протягом 15 років. Україна бере 
участь у дослідженні вп’яте. Цього 
року було опитано 18 587 спожива-
чів методом інтернет-анкетування 
протягом другого і третього тижня 
вересня. У дослідженні від України 
взяло участь 796 осіб віком від 18 до 
65 років, що мешкають у Києві, Хар-
кові, Дніпропетровську, Донецьку, 
Одесі, Львові, Миколаєві та Сумах. 
Опитування проводилося за репре-
зентативною вибіркою для кожної 
з країн-учасниць із використанням 
аналогічної для всіх країн інтернет-
анкети.

Цьогоріч українці економитимуть 
на новорічних подарунках 

У грудні бюджетники можуть залишитися 
без зарплати

Співробітники бюджетних 
установ у деяких регіонах кра-

їни можуть не отримати зарплату 
за грудень і половину листопада 
через дірки в бюджеті, передає 
портал «Дело». Невиплата платні 
бюджетникам планувалася ще в 
січні-березні, відзначають експер-
ти. 

Держбюджет-2012 орієнтова-
ний на політичну, а не економіч-
ну ефективність, вважає Павло 

Розенко, новообраний народний 
депутат від партії «УДАР». «Держ-
бюджет на 2012 рік провалений 
по всіх фронтах. Усі сектори ви-
робництва показують рецесію, зо-
внішній борг зріс до 496 мільярдів 
гривень», — зазначив він. За його 
підрахунками, на сьогодні обсяг 
коштів, яких не вистачає для ви-
плат заробленого бюджетникам за 
листопад і грудень складає 10 мі-
льярдів гривень.


